
         R O M Â N I A                               
JUDEłUL HUNEDOARA                                         
   MUNICIPIUL BRAD                 
   CONSILIUL LOCAL  
            
                H O T Ă R Â R E A  NR.51/2011* 

privind  predarea în administrare a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10)    
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării 

investiŃiei „Modernizare DC 10: Brad ( DN 76) - Valea Bradului –Potingani  km 5+300 – km 
7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”. 

 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad prin care se 

propune predarea în administrare a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10)  către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei la acest drum. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad.    

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea 
Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, a H.G.R. nr.251/2011 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naŃional de 
dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin O.U.G. nr.105/2010 realizate de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 – (1) - Se aprobă predarea în administrare a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10) către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei „Modernizare DC 10: 
Brad ( DN 76) - Valea Bradului –Potingani  km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara”. 

    (2) – Obiectivul de investiŃii ce urmează a fi dat în administrare este liber de orice 
sarcini şi nu se află în litigiu. 
 Art.2 -  Predarea – preluarea se va face prin protocol încheiat între părŃi. 
 Art.3- Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru semnarea protocolului. 
 Art.4 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃii din cadrul     Primăriei  Brad 

 
 
BRAD, 28.04.2011   
 
 

             PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                             
                         SECRETAR 
                    Radovici Teofil Emilian                  Epure Agnes 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”, 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)   


